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א 
  :بسم اهللا والصالة والسالم  عىل رسول اهللا, وبعد

  
 فيـــه شـــتات كـــالم العالمـــة حممـــد نـــارص ُ مجعـــتا كتـــاب العـــرش ,فهـــذ

ُ هبذا املوضـوع مـن مجيـع مـا وقفـت عليـه مـن تراثـه اخلاص الدين األلباين
املطبــــوع واملــــسموع, مــــع ترتيــــب مــــسائله وتبويبهــــا ليــــسهل عــــىل القــــارئ 

  .الكريم تناوهلا والوصول ملا يريده منها
َّ وقد ضممت هذا الكتاب إىل عميل املوسوعي الـذي مـن اهللا بـه عـيل  َّ ُ ْ َ َ

ً نــرشه مفــردا ليــسهل ُ, لكــن رأيــتموســوعة العالمــة األلبــاين قــسم العقيــدة
تناوله للباحثني وطالب العلـم املعتنـني هبـذا املوضـوع اخلطـري عـىل وجـه 

  .اخلصوص, واهللا من وراء القصد
  وكتب

  شادي بن حممد بن سامل آل نعامن.د
  يف صنعاء اليمن

  حرسها اهللا من كل سوء ومكروه
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z١xא 
אא 

 ]:"العلو" يف لذهبي رمحه اهللاقال ا[
 هارتفاعـ يف فام الظن بالعرش العظيم الذي اختذه العـيل العظـيم لنفـسه

ني من حوله, وحـسنه ِّه, والكروبيني احلافِلتَوسعته, وقوائمه وماهيته ومح
فقــــد ورد أنــــه مــــن ياقوتــــة محــــراء, ولعــــل مــــساحته مــــسرية .ورونقــــه وقيمتــــه

  .مخسامئة ألف عام
 ]:ً قائال" خمترص العلو" يف  ذلكفعلق اإلمام عىل[

الكتــاب  يف عــرش الــرمحن تبــارك وتعــاىل, نــؤمن بــه, ونــصفه بــام ثبــت
والــــسنة فقــــط, فليــــت املؤلــــف رمحــــه اهللا تعــــاىل وقــــف عنــــدمها, ومل يــــزد 
ًعلــيهام وصــفا تظننــا ورمجــا بالغيــب, ال ســيام وهــو قــد ذكــر فــيام يــأيت مــن  ً ً

 "سرية مخــسني ألــف ســنة العــرش مــ": األصــل عــن وهــب بــن منبــه أنــه قــال
وهـو عــىل كـل حــال مـن اإلرسائيليــات ! فقـال مخــسني, ومل يقـل مخــسامئة 

  .التي ال فائدة من ذكرها إال للتنبيه, ولذلك حذفته من هذا املخترص
  )١٠٠- ٩٩ص"(خمتصر العلو"
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z٢xא 
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  ]:قال اإلمام[
ًعظـــــيم جـــــدا كــــام دلـــــت عليـــــه اآليـــــات القرآنيـــــة اعلــــم أن العـــــرش خلـــــق 

] ذو العـرش: [قولـه يف واألحاديث النبوية ولـذلك أضـافه تعـاىل إىل نفـسه
ًوهـــو لغـــة ] .رشح الطحاويـــة: أي [" الـــرشح " يف وفيـــه آيـــات أخـــر جتـــدها

̂@@@@@﴿: القـرآن يف ومن أوصـافه, رسير امللك ÷ßìí@áèÓìÏ@Ùi‰@”ŠÇ@Ýà°ë
òîãb﴾)ويف الـسنة أن أحـد محلـة العـرش مـا بـني , املـاء وأنـه عـىل )١٧: احلاقة

وأن لــه قــوائم وأنــه ســقف جنــة  ,شـحمة إذنــه إىل عاتقــه مــسرية ســبعامئة عـام
وذلــك  ."الــرشح" يف أحاديــث صــحيحة مــذكورة يف جــاء ذلــك.الفــردوس 

  .كله مما يبطل تأويل العرش بأنه عبارة عن امللك وسعة السلطان
 ﴾@×Éë‰þaë@paëbàÛa@éîŠ﴿ :وأمــا الكــريس ففيــه قولــه تعــاىل

 والكـريس هـو الـذي بـني يـدي العـرش وقـد صـح عـن ابـن عبـاس )٢٥٥:البقرة(
والعـرش ال يقـدر قـدره ,  الكريس موضـع القـدمني": عليه من قولهًموقوفا 

ومل  ..." خمتـــرص العلـــو للـــذهبي "كتـــايب  يف وهـــو خمـــرج ."إال اهللا تعـــاىل
 مـا الـساموات الـسبع«: سالمًيصح فيه مرفوعا سوى قولـه عليـه الـصالة والـ

الكــريس إال كحلقــة ملقــاة بــأرض فــالة وفــضل العــرش عــىل الكـــريس يف 
وذلــــك ممــــا يبطــــل أيــــضا تأويــــل  .»كفــــضل تلــــك الفــــالة عــــىل تلــــك احللقــــة
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 " يف ومل يـــصح هـــذا التأويـــل عـــن ابـــن عبـــاس كـــام بينتـــه.الكـــريس بـــالعلم 
  ).١٠٩ ("الصحيحة 

  ).٥١- ٥٠ص"(التعليق على منت الطحاوية
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z٣xאא 
  ]:قال اإلمام[

قـــام الـــدليل عـــىل أن العـــرش فــــوق املخلوقـــات ولـــيس فوقـــه يشء مــــن 
  .املخلوقات

  ).٥٤ص"(التعليق على منت الطحاوية
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z٤xW﴿א﴾ 

ِ﴿وكـان عرشـه عـىل املـاء﴾: قـول تعـاىل: سـؤال َْ َ َ َُ َُ َْ , ممكـن تفـرسها لنـا, جـزاك اهللا )٧:هود(َ
 .خري

 املسألة ال حتتاج إىل تفسري بأكثر ممـا هـو واضـح; ألن هـذه مـن :الشيخ
ــــة التــــي ال جيــــوز للمــــسلمني التوســــع فيهــــا, وإدخــــال العقــــل  األمــــور الغيبي

حـــدود املـــشاهدات, فكـــون  يف العـــاجز عـــن إدراك املغيبـــات, وتـــصويرها
, هـو خلـق مـن خلـق اهللا عـز )٧:هـود (﴾ŽéŽ‘žŠflÇ@flæb×flë@@čõbflàÛa@óÜflÇ@@@﴿: ربنـا يقـول

وجـــل, كـــان العـــرش وال يـــزال عـــىل املـــاء, لكـــن هـــذا بـــال شـــك ال يعنـــي أن 
ًاملـــاء قـــديم أزيل ال أول لـــه, وأن العـــرش أيـــضا قـــديم أزيل ال أول لـــه, ألن 
ٌكـــل مـــا ســـوى اهللا عـــز وجـــل فهـــو خملـــوق مـــسبوق بالعـــدم, فربنـــا عـــز وجـــل  ٌ

ة الغيبيـــة عـــن القـــرآ يف حيـــنام يتحـــدث ـــن الكـــريم عـــن هـــذه احلقيقـــة اخللقي َّ َِ ْ
أجــرام, وإنــام عــىل املــاء, :النــاس, خيربنــا بــأن العــرش لــيس عــىل الــسامء

اآلية, وكثري من النـاس اليـوم يتـأولون النـصوص القرآنيـة  يف وليس إال هذا
ُّببعض االكتشافات العلمية, وهذا عبارة عن تظنن إن مل نقـل إنـه ختـرص;  ُّ َـ َ

ُو سألنا العلم اليوم الذي يعرف بالعلم التجريبي والعلم الفلكي, مـا ألننا ل َ ْ ُ
ًالقــرآن الكــريم, طبعــا ســيقف  يف هــي الــساموات الــسبع املنــصوص عليهــا

َّأمامهـــا حـــائرا; حتـــى املالحـــدة مـــنهم نحـــن ال نتحـــدث عـــام وراء الطبيعـــة,  ً
ًنحن نتحدث عـام أحـيط بـه علـام, فـنحن ال نعلـم إال هـذا الفـراغ الـذ ي بعـد ُ

ثالثامئــة كيلــو مــرت كــام يقولــون, هــذه ممتلئــة بــاهلواء, ثــم بعــد ذلــك ..مــائتني
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فراغ مطلق فيها هذه األجرام, وهذه الكواكب التي تعد بماليني املاليـني, 
فهم ال يتحدثون إال عام شاهدوا, ولذلك فهم ال يـستطيعون التحـدث عـن 

 عـن املـاء الـذي السموات الـسبع بـيشء, بالتـايل ال يـستطيعون أن يتحـدثوا
  .فوقه عرش الرمحن تبارك وتعاىل

  .هذا ما يمكن اإلجابة عن هذا السؤال
  )٠٠: ٢٧: ١٤/ ٦٩"(اهلدى والنور " 
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z٥x؟אאא 
إذا ســألتم اهللا فــسألوه الفــردوس فهــي أوســط اجلنــة وهــو أعــىل اجلنــة «: حــديث: الــسؤال

   وقــــــــــــول اهللا ســــــــــــبحانه وتعــــــــــــاىل )١(»أهنــــــــــــار اجلنــــــــــــةوفوقــــــــــــه العــــــــــــرش ومنــــــــــــه تفجــــــــــــر 
ِ﴿وكـــان عرشـــه عـــىل املـــاء﴾: يف ســـورة هـــود َْ َ َ َُ َُ َْ   , فـــالفهم هلـــذا احلـــديث; ألنـــه )٧:هـــود(َ

 يذكر احلديث أن أعىل اجلنة العرش, واآلية تذكر أن عرش اهللا سبحانه وتعاىل فوق املاء?
ًا ال ينـايف هـذا أوال; ألنـه , هـذ)٧:هود(﴾čõbflàÛa@óÜflÇ@ŽéŽ‘žŠflÇ@flæb×flë@@@﴿: اجلـواب

كــــون العــــرش أعظــــم خملوقــــات اهللا عــــز وجــــل, فــــام ينفــــي أن يكــــون هبــــذه 
ًالعظمـــة هـــو أيـــضا عـــىل العـــرش وهـــو فـــوق اجلنـــة, ومـــشكلة هـــذا الـــسؤال 
وغــريه مــن األســئلة أن بعــض املــسلمني اليــوم حيــاولون أن يكيفــوا األخبــار 

ًالغيبية تكييفا ماديا ملموسا, وهـذا خطـأ جـدا;  ً ً ألن األمـور الغيبيـة ال جيـوز ً
التوســع فيهــا وإنــام جيــب الوقــوف عنــد حروفهــا وعــدم التزايــد عليهــا, أمــا 

فهـــــم الكيفيـــــات هـــــذه الغيبيـــــة عنـــــدنا كهـــــذه املـــــسألة,  يف حماولـــــة التعمـــــق
فالعرش كان عىل املاء, ثم العرش هو سقف اجلنة, نحن نحـاول اآلن أن 

 أن نتكيـف أن األمـر كـام نحـاول ًنتكيف أن العـرش حجمـه صـغري أوال, ثـم
وهــو كــذلك, لكــن ...كــان عــرش الــرمحن عــىل املــاء, : كــان مــن قبــل, أي

ًهذا أوال ال يستلزم املنافاة التي أرشت إىل نفيها آنفا ً.  

                                                 
 ).٢٦٣٧رقم ("البخاري" )١(
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ًوثانيــا وأخــريا أقــول القــرآن  يف  كــام قــال"كــان"يمكــن أن يكــون األمــر : ً
@¿@Žç@âžìflí@ŞÝ×flì@﴿:  ثــــم بعــــد ذلــــك ربنــــا عــــز وجــــل كــــام قــــال"كــــان"

ædfl‘﴾)ــرمحن , فمــن شــأنه عــز وجــل أن خيلــق وأن حييــي وأن يميــت )٢٩:ال
لــيس هنــاك مــن الــرضوري أن نجمــع : ًخلقــه كــام يــشاء, فــإذا يف ويتــرصف

ًأوال أن عرشه عىل املاء, وعرشه أيضا فوق اجلنة آن واحد, ممكن أن  يف ً
ء يكون كذلك وقد سبق اجلواب عنه, ويمكن أن يكون طرأ عىل هذا املا

, ًهذا ما نقولـه إمجـاال.خلق جديد بحيث أنه صار العرش كله سقف اجلنة
  .الغيبيات يف والتفصيل ال جيوز الدخول

  )٠٠:٣٥:٣٨/ ٥٩٠"(اهلدى والنور"
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z٦xא؟ 
 ]: أنه قالصروي عن النبي [
منــه  إن كرســيه وســع الــساموات واألرض, وإنــه يقعــد عليــه, مــا يفــضل "

 وإن لـــه أطيطـــا كـــأطيط −  ثـــم قـــال بأصـــابعه فجمعهـــا − مقـــدار أربـــع أصـــابع 
   ."الرحل اجلديد إذا ركب من ثقله 

  ) .منكر(
 ]: اإلمام نكارته ثم قالَّثم بني[

 إن ":  وغــــريه, ويف آخــــره" املــــسند " يف ومثلــــه حــــديث ابــــن إســــحاق
الرحــل عرشــه لعــىل ســامواته وأرضــه هكــذا مثــل القبــة, وإنــه ليــئط بــه أطــيط 

يشء من الطـرق  يف وابن إسحاق مدلس, ومل يرصح بالسامع ."بالراكب 
 هـــذا حـــديث غريـــب "): ٢٣ص  (" العلـــو" يف عنـــه, ولـــذلك قـــال الـــذهبي

املغازي إذا أسند, وله منـاكري وعجائـب,  يف جدا فرد, وابن إسحاق حجة
 هذا أم ال? وأما اهللا عـز وجـل فلـيس كمثلـه يشء صفاهللا أعلم أقال النبي 

األطـــيط الواقـــع ":) .قـــال( .ُجـــل جاللـــه, وتقدســـت أســـامؤه, وال إلـــه غـــريه
الرحــل, فــذاك صــفة للرحــل  يف بــذات العــرش مــن جــنس األطــيط احلاصــل

وللعرش, ومعاذ اهللا أن نعده صفة هللا عز وجل, ثم لفظ األطـيط مل يـأت بـه 
   ."نص ثابت 

  ).٢٥٧- ٢/٢٥٦"(الضعيفة"
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 وله , الكريس موضع القدمني": موسى قالعن عامرة بن عمري عن أيب

   ."ل ِأطيط كأطيط الرح
  ]:قال اإلمام[

وإســناده صــحيح إن كــان عــامرة بــن عمــري ســمع مــن أيب موســى, :  قلــت
فإنــــه يــــروي عنــــه بواســــطة ابنــــه إبــــراهيم بــــن أيب موســــى األشــــعري, ولكنــــه 

  .األطيط حديث مرفوع يف موقوف, وال يصح
  ).٣٠٧- ٢/٣٠٦"(الضعيفة"
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 ]: أنه قالصروي عن النبي [
ُإن كرسيه وسع الساموات واألرض, وإنه ليقعد عليه, فام يفضل عنه « َُ َْ ْ ََّ ُ َ َ ّ ُ َُّ ِ ِ ِ ْ ُ

ِإال قدر أربع أصابع  َ ْ َُ ْ ْـ, وإن له أطيطا كأطيط الرحل −  ومد أصابعه األربع − َ َّْ ِ ًِ َ
َإذا ركب[ ِ ُ[«.  

 . )منكر(

 ]:قال اإلمام[

 "الـــــرد عـــــىل بـــــرش املريـــــيس" يف رجـــــه الـــــدارمي عـــــثامن بـــــن ســـــعيد أخ
من طريق إرسائيل عـن ) ٧١ص (السنة " يف وعبد اهللا بن أمحد ,)٧٤ص(

:  فقالـتصأتـت امـرأة إىل النبـي : أيب إسحاق عن عبد اهللا بن خليفة قـال
 .فذكره : ...فعظم الرب, فقال .ادع اهللا أن يدخلني اجلنة

تـاريخ " يف وأخرجـه اخلطيـب.أخرجاه من طريقني عـن إرسائيـل هكذا 
  "بغداد

مــــن طريــــق ) ١/٤ ("العلــــل" يف  اجلــــوزين, ومــــن طريقــــه ابــــ)٨/٥٢(
: − ) طرسوس( بـ − أخربنا أبو محزة األسلمي : احلسني بن شبيب اآلجري

  .به...ثنا أبو إرسائيل عن أيب إسحاق : حدثنا وكيع
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ًا من أيب محزة األسـلمي, فإنـه غـري , وأظنه ومه"أبو إرسائيل":كذا قال
 يف معروف عندي, ومل يذكره أحد فيام علمت, حتى وال احلافظ الـذهبي

 يف أو الـــوهم مـــن الـــرواي عنـــه احلـــسني بـــن شـــبيب, فـــإن اخلطيـــب ."كنـــاه"
إســـناده انـــه كـــان مـــن  يف ســـوى أنـــه ذكـــر! ومل يـــزد  ترمجتـــه ســـاق احلـــديث

  .النساك املذكورين 
حـدثني أيب, ): ٧٠ص (أن عبـد اهللا بـن أمحـد قـال  مما يؤكد الوهم وإن

عن عبد اهللا بن خليفـة عـن : به إال أنه قال...حدثنا وكيع, بحديث إرسائيل 
َّإذا جلـس الـرب عز وجل عـىل الكـريس" :عمر قال َـ َ َّ  فاقـشعر رجـل سـامه "َـ

أدركنـــا األعمـــش وســـفيان حيـــدثون ": وكيـــع وقـــال أيب عنـــد وكيـــع فغـــضب
  ."وهناهبذه األحاديث ال ينكر

وأقــول نعــم إذا كانــت أحاديــث صــحيحة, كحــديث النــزول اإلهلــي كــل 
ليلة, وأحاديث األصابع واليدين ونحوها, وأمـا فـضعيف منكـر ال نرضـاه, 

  ):ه خمترص−  ١٢٤ −  ١٢٣ص  ("العلو"كتابه  يف وقد قال الذهبي
ًالصفات أبدا, بل هو كاهتزاز العرش ملوت  يف وليس لألطيط مدخل"

لسامء يـوم القيامـة ونحـو ذلـك, ومعـاذ اهللا أن نعـده صـفة هللا وكتفطر ا سعد,
َّعز وجل  ــ َ َ َّ ــ  يف وقــال ابــن خزيمــة ."لفــظ ثابــت  يف لفــظ األطــيط مل يــأت ثــم.َ

  ):٧١ص ("التوحيد"
وقد رواه وكيـع بـن اجلـراح عـن إرسائيـل عـن أيب إسـحاق عـن عبـد اهللا "

هــذا اخلــرب مرســال, لــيس فيــه ذكــر عمــر ال بيقــني وال ظــن, ولــيس  بــن خليفــة
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هـذا اجلـنس مـن العلـم  يف متصل اإلسناد, لسنا نحتج من رشطنا, ألنه غري
   ."باملراسيل املنقطعات

ًقلـــت وقـــد روي متـــصال بـــذكر عمـــر فيـــه مرفوعـــا, وال يـــصح أيـــضا, ألن  ً ً
ابن يونس بن أيب :  وهو− عىل أيب إسحاق وكان اختلط, وإرسائيل  مداره

  .ختالط من جده بعد اال  سمع–إسحاق 
وقــال ابــن .هــذا اإلســناد  يف جمهــول ال يعــرف إال: وعبــد اهللا بــن خليفــة

, وإســناده مــضطرب صهــذا حــديث ال يــصح عــن رســول اهللا " :اجلــوزي
ًجــــدا, وعبــــد اهللا ابــــن خليفــــة لــــيس مــــن الــــصحابة, فيكــــون احلــــديث األول 

ًعـن عمـر مرفوعـا, وتـارة يوقفـه عـىل عمـر,  خليفـة ابـن ًمرسال, وتارة يرويـه
   ."َّختليط من الرواة فال يعول عليه  عىل ابن خليفة, وكل هذاوتارة يوقف

  ).٧٢٤- ١٣/٢/٧٢٢"(الضعيفة"
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وهــو مــستغن عــن العــرش ومــا ":نقــل اإلمــام كــالم شــارح الطحاويــة عــىل قــول املــاتن[
 ]:ًمقررا إياه فقال."دونه

شيخ رمحــه اهللا هــذا الكــالم وإنــام قــال الــ:  قــال الــشارح رمحــه اهللا تعــاىل
هنا; ألنه ملا ذكر العرش والكريس ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش 
, وما دون العرش; ليبني أن خلقه العـرش السـتوائه عليـه لـيس حلاجتـه إليـه

ذلك حكمة اقتـضته وكـون العـايل فـوق الـسافل ال يلـزم أن يكـون  يف بل له
ًالـــسافل حاويـــا للعـــايل حميطـــا بـــه حـــامال ً ًوال أن يكـــون األعـــىل مفتقـــرا ,  لـــهً

  .فانظر إىل السامء كيف هي فوق األرض وليست مفتقرة إليها, إليه
بـل لـوازم , ً فالرب تعـاىل أعظـم شـأنا وأجـل مـن أن يلـزم مـن علـوه ذلـك

وهــي محلــه بقدرتــه للــسافل وفقــر الــسافل وغنــاه هــو , علــوه مــن خصائــصه
ق العـــرش مـــع محلـــه ســـبحانه عـــن الـــسافل وإحاطتـــه عـــز وجـــل بـــه فهـــو فـــو

وغنـــاه عـــن العـــرش وفقـــر العـــرش إليـــه وإحاطتـــه , بقدرتـــه للعـــرش ومحلتـــه
بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحرصه للعرش وعدم احلرص للعرش لـه 

  .وهذه اللوازم منتفية عن املخلوق.
ـــالتعطيـــل لـــو فأهـــل ونفـــاة العلـــو  ــلوا هبـــذا التفـــصيل هلَّصَ دوا إىل ســـواء ُـ

ولكـــن , ولـــسلكوا خلـــف الـــدليل, عقـــل للتنزيـــلالـــسبيل وعلمـــوا مطابقـــة ال
ذلــك كــام قــال اإلمــام  يف واألمــر.وا عــن ســواء الــسبيل ُّفــارقوا الــدليل فــضل
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: األعراف(﴾ŠÈÛa@óÜÇ@ôìna@áq”﴿: مالك رمحه اهللا ملا سئل عن قوله تعاىل

  .والكيف جمهول , االستواء معلوم: كيف استوى? فقال:  وغريها)٥٣
  ).٥٣- ٥٢ص"(ةالتعليق على منت الطحاوي
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 :فقال ,طاهر ابن عىل دخلت :قال إسحاق حدثنا خرشم بن عيل]عن[
 رواهـا ,نعـم قلـت ?الـدنيا الـسامء إىل ينزل اهللا أن يروون األحاديث هذه ما

 أن يقــدر فقلــت ?عرشــه ويــدع ينــزل :فقــال.األحكــام وونيــر الــذين الثقــات
   ?هذا يف تتكلم فلم :قلت.نعم :قال ?العرش منه خيلو أن غري من ينزل
  )إسناده صحيح(
  ]:قال اإلمام[ 

  يقــدر أن ينــزل مــن غــري أن ": قــول إســحاق رمحــه اهللا تعــاىل يف :)فائــدة(
 إشـــارة منـــه إىل حتقيـــق أن نزولـــه تعـــاىل لـــيس كنـــزول "خيلـــو منـــه العـــرش

لــو منــه العــرش ويــصري املخلــوق, وأنــه ينــزل إىل الــسامء الــدنيا دون أن خي
العرش فوقه, وهذا مستحيل بالنسبة لنـزول املخلـوق الـذي يـستلزم تفريـغ 
مكــان وشــغل آخــر, وهــذا الــذي أشــار إليــه إســحاق هــو املــأثور عــن ســلف 

مــع , وال خيلــو العــرش منــه, أنــه تعــاىل ال يــزال فــوق العــرشألمــة وأ ئمتهــا ا
, وهـــو الـــصواب: يـــة اإلســـالم ابـــن تيمقـــال شـــيخ, دنـــوه ونزولـــه إىل الـــسامء

  .)٥٩ – ٤٢ص ("رشح حديث النزول"كتابه  يف فراجع بسط ذلك
  .)١٩٣– ١٩٢ص"( خمتصر العلو"
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   بذاتـــــــــــه مـــــــــــستقر اهللا أن تعنـــــــــــي هـــــــــــل عرشـــــــــــه عـــــــــــىل اهللا اســـــــــــتواء قـــــــــــضية: ســـــــــــؤال

 ?العرش عىل
 يوصــف أن جيــوز ال ;الــرشع  يفتــرد مل ألفــاظ اســتعامل جيــوز ال :الــشيخ

 نـاُّرب هبـا وصـفُي مل :ًثانيـا ,برشية صفة ً:أوال االستقرار ألن ;مستقر بأنه اهللا
 ,االسـتواء يف نقول كام وكامله بجالله يليقاستقرار  :نقول حتى وجل عز

@flžîÛ﴿ التنزيــل مــع ًمقرونــا ثــم نفــسه بــه وصــف بــام إال اهللا نــصف ال فــنحن
čéčÜžrčà×@ćõžïfl‘@Žçflëflì@ŽÉîčàŞÛa@Žč–fljÛa﴾)١١:الشورى(.   
 ) ٠٠: ١٥: ١٩/ ٥٤٢" (اهلدى والنور"
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ة َّهل هناك دليـل مـن الكتـاب أو الـسنة أو أقـوال الـصحابة مـا ينفـي أو يثبـت مماسـ: السؤال
 الرب عز وجل لعرشه?

 يف ًطالقـــا, وإثبـــات مثـــل هـــذه األمـــور ونفيهـــاذلـــك إ] ال يوجـــد [:الـــشيخ
ًاعتقــادي خــروج عــن مــنهج الــسلف الــصالح; ألن كــال مــن اإلثبــات والنفــي 
يرتتــب منــه حمــذور, أمــا اإلثبــات فقــد يلــزم منــه حمظــورات أحــدمها نــسبة 

  .السنة وهذا ال جيوز يف الكتاب وال يف يشء إىل اهللا عز وجل مل يثبت
ًا أو ادعينــــا شــــيئا مــــن ذلــــك فتحنــــا طريقــــا والــــيشء اآلخــــر أننــــا إذا أثبتنــــ ً

للمعطلــــني املــــؤولني لنــــصوص الكتــــاب والــــسنة املتعلقــــة بــــصفات الــــرب 
ًتبــارك وتعــاىل, فتحنــا هلــم طريقــا ليتهمونــا بالتجــسيم; ألهنــم يفــرسون هــذه 
األمور التي قد يدعيها بعض من سبقنا, يفـرسوهنا عـىل ظاهرهـا التـي تليـق 

ل, ولـذلك فـال جيـوز إثبـات مثـل هـذه األمـور, بالبرش وال تليق باهللا عز وجـ
الكتاب والسنة  يف كام أنه ال جيوز نفيها ألنه قد يلزم من نفيها نفي ما جاء

ًأن اهللا عـز وجـل لـيس حـاال: ًمـثالمن ذلك  لـيس كـام : املخلوقـات, أي يف َّ
كـل مكـان, أن  يف يقول املعطلة والقائلون بوحدة الوجود أن اهللا عز وجل

تــرصحيهم هبــذه  يف كــل الوجــود, وغــال الــصوفية يف  موجــوداهللا عــز وجــل
ر ال أذكــره اآلن, أنــه مثــل رب العــاملني عشــ يف الــضاللة حيــنام قــال قــائلهم
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وخملوقاته كمثل املاء والثلج, هل يمكن فصل املاء عن الثلج حني كونه 
ال, كــــــذلك عنــــــدهم رب العــــــاملني تعــــــاىل عــــــام يقــــــول : ًثلجــــــا? اجلــــــواب
املخلوقات, والعقيـدة الـسلفية أن اهللا عـز  يف ريا إنه حالًالظاملون علوا كب

وجــل غنــي عــن العــاملني, وهــو لــيس بحاجــة إىل العــرش, وإىل اجللــوس 
ن منـــــه, وقـــــد رصح بـــــذلك بعـــــض العلـــــامء املعتـــــدلني مـــــن ُّعليـــــه, والـــــتمك

كثري من األمور  يف املاتريدية, أقول املعتدلني; ألن املاتريدية كاألشاعرة
ة السلف الصالح أما هذا البعض الـذي أشـري إليـه, فقـد قـال املخالفة لعقيد

  : دون إهيام أنه بحاجة إليه فقالًمثبتا لصفة علو اهللا عىل عرشه
ـــرش ـــوق الع ـــرش ف  بــال وصــف الــتمكن واتــصال  ورب الع

ألن وصــف رب العــاملني هبــذا الوصــف معنــاه أنــه بحاجــة إىل العــرش, 
ث عمـران بـن حـصني, ثـم خلـق وكان اهللا وال يشء معه, كام نفهم من حدي
  .السنة يف العرش والساموات كام جاء تفصيل ذلك

السنة يشء يثبت هـذا الـذي  يف الكتاب وال يف باختصار ال يوجد: ًفإذا
  .السؤال أو ينفيه فال نقر وال ننفي يف جاء
  )٠٠:٤٩:١٣/ ١٨٨"(اهلدى والنور"
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z١٣xאא؟ 
  ]:إلمامقال ا[

ثبـات بإثبـات مـا اإل يف أي باب الغلو[هذا الباب  يف إن مما ينكر: أقول
) ٢ −  ١٤٤/١ (" إثبــات احلــد " يف مــا رواه أبــو حممــد الدشــتي] ال يــصح

أنـشدنا أبـو طالـب حممـد : من طريق أيب العز أمحد بن عبيـد اهللا بـن كـادش
قطني رمحـه أنشدنا اإلمام أبو احلسن عيل بن عمر الـدار: بن عيل احلريب

  : اهللا قال
ــــشفاعة ــــديث ال ــــد يفح ــــسندهإىل أمح ــــصطفى ن ــــد امل   أمح

ـــده فأمــــــا حــــــديث بإقعــــــاده ـــال نجح ـــرش ف ـــىل الع  ع
ـــ ـــهُّرِأم ـــىل وجه ـــسده وا احلـــديث ع ـــا يف ـــه م ـــدخلوا في  وال ت

ـــــده وال تنكــــــروا أنــــــه قاعــــــد ـــــه يقع  وال جتحـــــدوا أن
 يف ده ابــن العــامدفهــذا إســناد ال يــصح, مــن أجــل أيب العــز هــذا, فقــد أور

 قـال عبـد الوهـاب ": وقال) ٤/٧٨ (" الشذرات "من ) ٥٢٦(وفيات سنة 
  ."كان خملطا: األنامطي

) ٤٥١(وفيـات سـنة  يف وأما شيخه أبو طالب وهو العـشاري فقـد أورده
   ." ً زاهداً كان صاحلا خريا عاملا"): ٣/٢٨٩(وقال 
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وهو يث الباطل احلد... عىل العرش ليس فيه إال صفاعلم أن إقعاده 
 : لقوله تعاىلًجيلسني عىل العرش تفسريا: أنه قالصما يروى عن النبي 

 وأمــا قعــوده تعــاىل عــىل العــرش ,﴾عــسى أن يبعثــك ربــك مقامــا حممــودا﴿
يــصح, وال تــالزم بينــه وبــني االســتواء عليــه كــام ال خيفــى فلـيس فيــه حــديث 

  :وقد وقفت فيه عىل حديثني, أنا ذاكرمها لبيان حاهلام.
, وإنه يقعد عليه, مـا يفـضل منـه إن كرسيه وسع الساموات واألرض «− 

كـــأطيط  ً وإن لـــه أطيطـــا−  ثـــم قـــال بأصـــابعه فجمعهـــا − مقـــدار أربـــع أصـــابع 
  .»الرحل اجلديد إذا ركب من ثقله

  )...منكر (
يقـــول اهللا عـــز وجـــل للعلـــامء يـــوم القيامـــة إذا قعـــد عـــىل كرســـيه لقـــضاء «
ي فـــيكم إال وأنـــا أريـــد أن أغفـــر لكـــم, إين مل أجعـــل علمـــي وحكمـــ: عبـــاده

 .موضوع هبذا التامم  .»عىل ما كان فيكم, وال أبايل

ا وهي قعـود اهللا تبـارك وتعـاىل عـىل الكـريس, وال يه لفظة منكرة جدوف
حـــديث صـــحيح, وخاصـــة أحاديـــث النـــزول وهـــي  يف أعـــرف هـــذه اللفظـــة

 " العلــو"يف  ا بــل وهــي متــواترة كــام قطــع بــذلك احلــافظ الــذهبيكثــرية جــد
  .اًذلك جزء يف فَّ, وذكر أنه أل)٥٩, ٥٣ص (

 ).٢٥٨- ٢/٢٥٧"(الضعيفة"
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z١٤xא 
אא؟ 

 ]: أنه قالصروي عن النبي [
إن كرســيه وســع الــساموات واألرض, وإنــه ليقعــد عليــه فــام يفــضل منــه «

ً; وإن لـــه أطيطـــا كـــأطيط − صـــابعه فجمعهــا  ثــم قـــال بأ− مقــدار أربـــع أصـــابع 
  .»الرحل اجلديد إذا ركب; من ثقله

  ).منكر(
 ]لله ثم قالِثم أورد اإلمام ع[

/ ١٦ ("جمموعـــة الفتـــاوى" يف وهبـــذا أعلـــه شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة
; فإنـــه ذكـــره كمثـــال لألحاديـــث الـــضعيفة التـــي يروهيـــا بعـــض )٤٣٦− ٤٣٤

  :ن منده وغريه, فقالالصفات, كعبد الرمحن ب يف املؤلفني
حــديث عبــد اهللا بــن خليفــة املــشهور الــذي يرويــه عــن عمــر : ومــن ذلــك"

 يف وقد رواه أبو عبد اهللا حممـد بـن عبـد الواحـد املقـديس .ص عن النبي
وطائفة من أهل احلديث ترده الضـطرابه, كـام فعـل ذلـك أبـو  ."املختارة"

  .لسنة قبلوه بكر اإلسامعييل وابن اجلوزي وغريهم, لكن أكثر أهل ا
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َّورواه اإلمام أمحد وغريه خمترصا وذكر أنه حد لكـن كثـري  .ث بـه وكيـعً
; فجعـل العـرش »إنه ما يفضل منـه إال أربـع أصـابع«: ممن رواه رووه بقوله

  .يفضل منه أربع أصابع 
وه, وتكلمـــوا ُّواعتقــد القـــايض وابـــن الزاغـــوين صــحة هـــذا اللفـــظ, فـــأمر

صل عليه االستواء, وذكر عن أيمن العائذ ر ال حيْعىل معناه بأن ذلك القد
   ." (!)صهو موضع جلوس حممد : أنه قال

  ).١٠/٢/٧٢٨،٧٣٠"(الضعيفة"
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z١٥x?،א 
א? 
אא؟אא 

العـرش مطـوق «: التلفون, الذي هو قلـت لـك حـديث يف السؤال قد سألتك إياه: السائل
خمترص «يف ....ذكرت يل أين أرجع أرى هل هو حديث » )بحية, والوحي ينزل بالسالسل

حـديث عبـد اهللا بـن عمـرو أو قـال حـديث عبـد اهللا بـن عمـر, وعلقـت عليـه :  أنـت قلـت»العلو
حكـم  يف ل هـوإسـناده صـحيح, فهـ: وإسناده صحيح عـن عبـد اهللا بـن عمـرو, وقلـت: فقلت

  هبذا اإلسناد?صاملرفوع إىل رسول اهللا 
ً مـــا عنـــدي جـــواب غـــري مـــا ســـمعته, إن كـــان مـــرصحا برفعـــه فهـــو :الـــشيخ

  .ح فهو موقوفَّرصُكذلك,وإن كان غري م
ً ال مـــا هـــو مـــرصح فهــــل يعنـــي إذا كـــان موقوفـــا كيـــف النظــــر إىل :مداخلـــة

  أن العرش مطوق بحية?: احلديث, هل نقول
لــك, هــو : نقــول, وأظــن أجبــتكم يــوم كــان اجلــواب, يعنــي ال, مــا :الــشيخ

ًكان جوابا متكررا لغريك; ً  
منزلة األحاديـث املرفوعـة  يف  أقوال الصحابة إذا صحت عنهم لتكون

ممــــــا ال يقــــــال بــــــالرأي : ًإىل الرســــــول عليــــــه الــــــسالم جيــــــب أن تكــــــون أوال
علــــامء وباالجتهــــاد, هــــذه النقطــــة بالــــذات هنــــاك جمــــال لالخــــتالف بــــني ال
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بعض ما يتفرع من هذا الرشط, وهو أن يكون قـول الـصحايب  يف والفقهاء
أو احلديث املوقوف عىل الصحايب مما ال يقال بالرأي, ممكن يصري فيـه 

حكـم  يف ٌإذا جـاء حـديث مـا فيـه النهـي عـن يشء, هـل هـذا: ًاختالف, مثال
املرفــــــوع أم ال, فمــــــن يظــــــن أن النهــــــي عــــــن الــــــيشء ال يمكــــــن أن يكــــــون 

حكمـــه حكـــم املرفـــوع, ومـــن يظـــن مـــثيل أنـــا أنـــه يمكـــن : الجتهـــاد يقـــولبا
للـــصحايب وملـــن جـــاء مـــن بعـــدهم مـــن األئمـــة أن جيتهـــد وينهـــى عـــن يشء 

ًاجتهــاده خمطئــا فيجــب إذا يف ويكــون أن يكــون احلــديث املوقــوف عــىل : ً
حكم املرفـوع جيـب أنـه ال حيـيط بـه  يف إنه: الصحايب الذي يراد أن نقول

حكــم املرفــوع, ومتــى يكــون ذلــك? حــني ال جمــال أن يف  أنــه يف أي شــك
  .يقال بمجرد الرأي واالجتهاد, هذا الرشط األول
 يف الــرشط األول يعــود: والـرشط الثــاين, أو قبــل مـا أقــول الــرشط الثـاين

احلقيقة إىل أمر غيبي, وهو من معانيه التحريم والتحليل, لكـن هـذا األمـر 
رشيعة اإلســالمية, وقــسم يتعلــق بــام قــسم يتعلــق بالــ: الغيبــي ينقــسم قــسمني

 يف قبــل الــرشيعة مــن الــرشائع املنــسوخة, فلكــي يكــون احلــديث املوقــوف
ًحكــم املرفــوع ينبغــي أن يكــون متعلقــا بالــرشيعة اإلســالمية ولــيس متعلقــا  ً

  بام قبلها, ملاذا?
ليـــات, والتـــاريخ يهنـــا بيـــت القـــصيد, ألنـــه يمكـــن أن يكـــون مـــن اإلرسائ

معنــاه مــن بــدء اخللــق إىل مــا ...الرســول عليــه الــسالم الــذي يتعلــق بــام قبــل 
  .قبل الرسول عليه السالم وبعثته هو من هذا القبيل
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ــــــــا حــــــــديث يتحــــــــدث عــــــــام الــــــــساموات مــــــــن عجائــــــــب  يف  فــــــــإذا جاءن
ًوخملوقــات, وهــو ال يمكــن أن يقــال جزمــا بــالرأي واالجتهــاد فيتبــادر إىل 

يكــــون هــــذا مــــن حكــــم املرفــــوع, لكــــن ال, ممكــــن أن  يف ًالــــذهن إذا هــــذا
اإلرسائليات التي تلقاها هذا الصحايب من بعض الذين أسلموا من اليهود 
والنــصارى, ولـــذلك فينبغــي أن يكـــون احلــديث املوقـــوف والــذي يـــراد أن 

  .حكم املرفوع ما يوحي بأنه ليس له عالقة بالرشائع السابقة يف نجعله
ور  فهــــذا احلــــديث عــــن عبــــد اهللا بــــن عمــــرو يمكــــن أن يكــــون مــــن األمــــ

ـــــي تتحـــــدث عـــــام ـــــة الت الـــــسامء مـــــن العجائـــــب, ومـــــن خلـــــق  يف اإلرسائيلي
ًاآلن عكـس ذاك متامـا, يـشعر اإلنـسان فـورا ...املالئكة, لكن الذي ثابـت  ً

حكـــم  يف ًأن هـــذا ال يمكـــن أن يكـــون مـــن اإلرسائليـــات, فهـــو إذا موقـــوف
  املرفوع وال مناص, ما هو?

لـــصحيح, قـــال احلـــديث املعـــروف واملـــروي عـــن ابـــن عبـــاس بالـــسند ا
الـسامء الـدنيا مجلـة واحـدة,  يف نـزل القـرآن إىل بيـت العـزة: ريض اهللا عنـه

ًثــم نــزل أنجــام حــسب احلــوادث, فهــو إذا يتحــدث عــن القــرآن ولــيس عــن : ً
التوراة واإلنجيل, فلو كان حديثه هذا املوقوف عن التوراة واإلنجيل ورد 

حكـم املرفـوع, لكـن  يف ال نستطيع أن نقول هـو: االحتامل السابق, فيقال
ما دام يتعلق بالقرآن وأحكام القرآن وكل ما يتعلق به ال يمكن أن يتحدث 
عنه بيشء غيبي إال ويكون الراوي قد تلقاه من الرسول عليه السالم, ألنه 
كون القرآن نزل مجلة هذا غيب من أين يعرف ابـن عبـاس تلقـاه مـن بعـض 

الـسامء الـدنيا تفـصيل  يف ةاإلرسائليات هذا مستحيل, ونـزل إىل بيـت العـز
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للعقل البرشي أن يصل إليه, لـذلك هـذا احلـديث يتعامـل ] ال يمكن[ دقيق
  .صالعلامء معه كام لو كان قد رصح ابن عباس فيه برفعه إىل النبي 

ًإن األحاديث املوقوفة ليس من السهل أبدا أن حيكـم عليهـا : باختصار
 وذلـك ال يـستطيعه إال كبـار ًبحكم املرفوع إال بدراسة دقيقـة ودقيقـة جـدا,

  .أهل العلم
  . جزاك اهللا خري يا شيخنا:سؤال
  . وإياك بارك اهللا فيك:الشيخ
  . هذه فائدة فريدة عضوا عليها بالنواجذ واألرضاس والثنايا:مداخلة
  .ً جزاك اهللا خريا:الشيخ

  ) ٠٠: ٠٧: ٥٦/ ٢٥٥" (اهلدى والنور"
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z١٦xאא 
א؟صא 

 ]:"العلو" يف قال الذهبي[
 وهـو جملـدان – لـه " كتاب الـرشيعة " يف نقل احلافظ أبو بكر اآلجري

هــــذه  يف حييــــى بــــن حممــــد بــــن صــــاعد أنــــه قــــاليب حممــــد  عــــن اإلمــــام أ–
  :  عىل العرشصقعود النبي  يف الفضيلة,

   صحـديث فيـه فـضيلة للنبـي  يف ري فيها, وال نتكلمنامال ندفعها وال 
  .بيشء

 ]:"خمترص العلو" يف قال اإلمام[
 :, وتفــسري بعــضهم لقولــه تعــاىل...لكــن احلــديث الــوارد فيــه واه: قلــت

﴿@@@@@a…ìàª@bßbÔß@Ùi‰@ÙrÈjí@æc@óÇ ﴾ عىل العرش مـع خمالفتـه صبإقعاده 
املقام املحمود الشفاعة العظمـى, فهـو  وغريمها أن "الصحيحني" يف ملا

ً ولو صح ذلك مرسال مل يكن فيه صنبي غري مرفوع عن التفسري مقطوع 
  !; فكيف وهو مقطوع موقوف عىل بعض التابعني?حجة

وإن عجبــي ال يكــاد ينتهــي مــن حتمــس بعــض املحــدثني الــسالفني هلــذا 
اإلنكــــار عــــىل مــــن رده,  يف احلــــديث الــــواهي واألثــــر املنكــــر, ومبــــالغتهم

 األصـل  يفوقد سـاق املـصنف رمحـه اهللا تعـاىل! وإساءهتم الظن بعقيدته 
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 يف وزاد أسامء آخـرين) ١٢٦ − ١٢٤ص ( أسامء طائفة منهم ]العلو: أي[
ـــــرصه" ـــــرتدد بـــــني خمـــــالفتهم "خمت  وإين ألراه كأنـــــه أخـــــذ هبيبـــــتهم, فإنـــــه ي

ًلــو أن حالفــا حلــف ": فإنــه بعــد أن نقــل قــول أيب بكــر النجــاد! ومــوافقتهم 
 صــــدقت: , لقلــــت عــــىل العــــرشصًد حممــــدا قعــــًبــــالطالق ثالثــــا أن اهللا ي

  ."وبررت
  : وقد أجاد–فقد تعقبه بقوله 

 كيــف آل الغلــو هبــذا املحــدث إىل – حفظــك اهللا مــن اهلــوى –فأبــرص "
العلو بل  يف وجوب األخذ بأثر منكر, واليوم فريدون األحاديث الرصحية

الـــــــرمحن عـــــــىل العـــــــرش ﴿حيـــــــاول بعـــــــض الطغـــــــاة أن يـــــــرد قولـــــــه تعـــــــاىل 
  ."﴾استوى

واب التوســط بــني هــؤالء املعطلــة  يــشري إىل أن الــص– رمحــة اهللا –فهــو 
ص (مكان آخـر  يف إثبات ما مل يصح, ومع ذلك تراه يف النفاة, واملغالني

ًيعــود إىل ذلـــك األثــر املنكـــر, حمــتفال بـــه, ومــرصحا بـــأن فيــ) ١٤٣  منقبـــة هً
ويبعد أن يقول جماهـد ذلـك إال « : ويقولصعظيمة انفرد هبا سيد البرش 

  .»بتوقيف
 ال يزيـد عـىل كونـه – واحلالـة هـذه –ك, فهـو هـب أن األمـر كـذل: فأقول

حكــم احلــديث املرســل, فهــل احلــديث املرســل إال مــن  يف كاحلــديث أو
بـــل ! أقـــسام احلـــديث الـــضعيف عنـــد املحـــدثني, فكيـــف تثبـــت بـــه فـــضيلة?

  ! معه عىل العرش?صد نبيه ِقعُكيف يبني عليه عقيدة أن اهللا تعاىل ي
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 أحوالـــه أن ُألثـــر الـــذي أحـــسنًز ذلـــك اعـــتامدا منـــه عـــىل هـــذا اَّفمـــن جـــو
 فيلزمـــه أن يأخـــذ بكـــل حـــديث – كـــام ذكرنـــا –يكـــون كاحلـــديث املرســـل 

مرســل حتــى ولــو كــان يتــضمن خمالفــة للــرشيعة, مثــل قــصة الغرانيــق, فقــد 
وردت بأسانيد عدة مرسلة, وهي صحيحة إىل مرسليها مـن التـابعني, وقـد 

نـصب "اصـة هبـا, رسـالتي اخل يف  كـام بينتـهصرصحوا برفعها إىل النبـي 
َ يربر أخريا ً األخذ هبذا – عفا اهللا عنا وعنه –, فإذا كان املصنف "املجانيق

األثر بحجة أنه يبعد أن يقـول جماهـد ذلـك إال بتوقيـف, فليأخـذ إذن بقـصة 
! رصاحـة  صرواهتا من التابعني قد رفعوها إىل النبـي الغرانيق بحجة أن 

ـــا مـــن ال ـــالرفع وألن رواهتـــا مجرصتـــبـــل األخـــذ هبـــا أوىل, ملـــا ذكرن ـــيح ب ْ  ٌعَ
  . ويف ذلك عربة لكل معترب,بخالف أثر جماهد

  .)٢٣٥ –٢٣٣ص"(خمتصر العلو"
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z١٧x 
 ]: أنه قالصروي عن النبي [
  .»جيلسني عىل العرش«
   .)باطل(
  ]:قال اإلمام[

من طريقني عن أمحد بن )  طبع األنصار٥٥ (" العلو" يف ذكره الذهبي
: محر عن أشعث بن طليق عن عبد اهللا بـن مـسعود قـاليونس عن سلمة األ

Ùi‰@ÙrÈjí@æc@óÇ@@@@@@@﴿أقـرأ عليـه حتـى بلغـت  صبينا أنا عنـد رسـول اهللا 
a…ìàª@bßbÔß ﴾فذكره: قال. 

 أن املقام املحمود " الصحاح " يف أنه ثبت..] بطالنه[ومما يدل عىل 
  .صهو الشفاعة العامة اخلاصة بنبينا 
فتــي بعــض العلــامء مــن ُعقــل جتاههــا حــائرا أن يومــن العجائــب التــي يقــف ال

 − ١١٧ و١٠١ − ١٠٠ص (هـــذا كـــام ذكـــره الـــذهبي  املتقـــدمني بـــأثر جماهـــد
 حلـف ًأن حالفـا لـو: عن غري واحد منهم, بل غال بعض املحدثني فقـال) ١١٨

: عـــىل العـــرش واســـتفتاين, لقلـــت لـــه صد حممـــدا ِقعـــُبـــالطالق ثالثـــا أن اهللا ي
  !صدقت وبررت
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 كيـــف آل −  حفظـــك اهللا مـــن اهلـــوى −  فأبـــرص ": ي رمحـــه اهللاقـــال الـــذهب
الغلــــــو هبــــــذا املحــــــدث إىل وجــــــوب األخــــــذ بــــــأثر منكــــــر, واليــــــوم فــــــريدن 

: العلو, بل حياول بعض الطغام أن يرد قوله تعاىل يف األحاديث الرصحية
  ..."﴾الرمحن عىل العرش استوى﴿

  . الباطل عىل العرش ليس فيه إال هذا احلديثص اعلم أن إقعاده]و[
 ).٢٥٦- ٢/٢٥٥"(الضعيفة"
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z١٨xאא 
 ]: أنه قالصروي عن النبي [
»﴿@@@a…ìŽàžzflß@bßbÔflß@Ùşifl‰@ÙflrflÈžjflí@žæc@óflflÇ﴾ُجيلسني عــه عــىل : ; قــال ــ ِ ْ ُ
  .»ِيرالرس
   .)باطل(
 ]:قال اإلمام[

 يف بعــضهاألحاديــث مجــع مــن الــصحابة ) حــديث باطــل خمــالف(هــذا 
 الكــربى يــوم صأن املقــام املحمــود هــي شــفاعته ): ٤٧١٨( "البخــاري"

 ٨٠٤ و٧٨٩ و٧٨٥ و٢/٧٨٤ ("إن شــــئت ظــــالل اجلنــــةوراجــــع  .القيامــــة
  ) .٤/١٩٧ ("الدر املنثور", )٢٣٧٠ و٢٣٦٩ ("الصحيحة", و)٨١٣و

 يف ضــف إىل ذلــك أنــه يــستغله أعــداء الــسنة وأفــراخ اجلهميــة; ليطعنــواأ
الكتــاب والــسنة, مــع  يف ين يثبتــون الــصفات اإلهليــة الثابتــةالــسنة الــذ أهــل

 كــام − التــام, ويرمــوهم بالتجــسيم والتــشبيه الــذي عرفــوا بمحاربتــه  التنزيــه
كمثـــــل الكـــــوثري وأذنابـــــه, وكـــــالغامري والـــــسقاف  ,− حيـــــاربون التعطيـــــل 

 يف هذا, وقد كنت خرجت احلديث .رشهم ونحومها, كفى اهللا املسلمني
 ابــن مــسعود, ثمـن حــدي) ٨٦٥(  بــرقم"السلــسلة"ن هـذه املجلـد الثــاين مــ

ًقطوعـــا, وعـــن غـــريه مُوبينـــت علتـــه ونكارتـــه هنـــاك, وأنـــه روي عـــن جماهـــد 
ًموقوفا, وذكرت مستنكرا موقف بعض العلامء منه ً.  
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 ثم أتبعته بحديث منكر, وآخر موضوع, فيهام نسبة القعود إىل اهللا عىل
  ." يفضل منه مقدار أربع أصابع ما":ويف األول منهام زيادة نصها.كرسيه 

توثيق رجاهلام, وتقوية إسنادمها, فراجعه,  يف وذكرت تساهل بعضهم
 "خمتـــرص العلـــو"مقدمـــة كتـــايب املطبـــوع  يف كـــام كنـــت ذكـــرت .مهـــم فإنـــه

اب موقـــــف الـــــذهبي بالنـــــسبة ألثـــــر جماهـــــد, مـــــع ضـــــطرا ,)١٧ −  ١٥ص (
  .ترصحيه بأن رفعه باطل 

ِّوهبذه املناسبة أريد أن أبـني  للقـراء موقـف شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة مـن ُ
  :احلديث األول, فقد ذكر أن بعض املحدثني رووها بلفظ يف الزيادة تلك
   ."إال أربع أصابع"

 فــضعف الــشيخ −  كــام هــو ظــاهر − , وتلــك تنفيهــا )األربــع(فهــذه تثبــت 
احلديث بالروايتني الضطراهبام, مـع مالحظتـه أن املعنـى الـذي  رمحه اهللا
 "جممــوع الفتــاوى" يف بجــالل اهللا وعظمتــه, فقــال كــام ام ال يليــقكــل مــنه

ْفلو مل يكن"):١٦/٤٣٦( َ ُْ ْ َ َ ِـاحلديث إال اختالف الـروايتني; هذه تنفي  يف َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َـَ ِ ْ ِّ ََ َ ُ َ ْـ َّ ْ
ِما أثبتت هذه,  ِ َ ْ َ َ ْ َ َّ, وال يمكن مع ذلك اجلزم بأن ]تـضعيفه يف يعني تكفـي[َ ََ ِـ ِ ْ َـ َـ ْْ َ ِـ َِـ ُ ُ ََ

ِ ول اهللاَّ َرس ــــ ُ َ أراد ص َ َ ابع ال اَ ع أص رش أرب ن الع ضل م ه يف ات, وأن َإلثب َْ ــــ َ ُ ــــ َ ــــ َ ْ َ ُ َ ــــ َِ َِ َ َْ ِْ ْ ــــُ ِ ُ ــــ ْ ــــْ َّ َ
ُّيستوي عليها الــرب  َـ ْ ََّـ َْ َ ِ ًـوهذا معنى ! َ ْ ََ َ ُّ ليس له شاهد قطغريــبَـ َـ ٌ ِ ــ َ ُ َ َـْ ْيشء من  يف َـ ــ ِ ٍ ْ َ

ُالروايات, بل هو يقتيض أن يكون العرش  ْ َـِّ َ َ َ َ َ َْ َْ ْ ُـْ َ ِ َِ ِّعظم من الـربَأُ َّْ ِـَ َـ َ وأكرب, وهذا ْ َـ َ ََ َ ْـ َ
ِباطل, خمالف للكتاب والسنة وللعقل ْ َ َ َ َْ ْ ٌِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُّ ِ َ ٌ َ ُ.  

ه إنام عرف عظمة الــرب بتعظيم العرش املخلوق,  ِويقتيض أيضا أن ــ ُ ْْ َ ْ ِ ْ َّ ــ َ َ ــَ َ ْ ِّ ُ ــ ْ َ َِ ــ ِ َِ ــ َّ ــ َّ ــ َِ َ َ ً َْ ــ ََ َ َ
َوقد جعل لعرش أعظم منه, فام عظم الرب إال باملقاي ُّ ُ َ َ َ ََ ُ َ َ َُ ْ ِ َّ َّ َ َ َ َْ ْْ ِ َ َ ْ َ َسة بمخلوق, وهو ْ ُـَ ِ ُ ْ َ َِ ِ
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ِّأعظم من الـرب َّْ ِـُ َ ْ َوهذا .َ َـ ِمعنى فاسد خمالف ملا علم من الكتاب والـسنة  َ ِ ِـ ِ ِ َِّـ ًُّـ َ ََ ْ ِْ َـ ٌْ ِـ ُ َـَـ ٌ ُ َ
ِوالعقل  ْ َ َْ.  

ِإن طريقة القرآنَف ْ ُ َ َ َ َّْ ِ َـذلك أن يبني عظمة الرب,وأنه أعظم من كل ما  يف ِ ُ َّ َـ ِِّّ ُـ ْ ُ َ ِّ َـ ِـُ َـِـ َ َ ْ َْ َ ََ ـََّ َ
ُيعلم َ ْ َعظ َ َمته, فيذكر عظمة املخلوقات, ويبني أن الرب أعظم منها َ َّ َ ُ َ َ ُْ ِ ُِ َّ ِّ َ ُ ََ َّ َ َ َ ْ َْ ُ ََ َ ُ ْ َ ْ ُ َ".   

ثــــــم استــــــشهد الــــــشيخ بــــــبعض األحاديــــــث عــــــىل ذلــــــك, وذهــــــب إىل أن 
يعني من حيث املعنى; كـام تقـدم بيانـه , واية احلديث النفير يف الصواب

ًمنه بيانا شافيا رمحه هللا تعاىل ً.  
ؤيد حكمي عىل احلديث بالبطالن هنـا وهنـاك مـن حيـث ويف ذلك ما ي

ملعنــى, وإن كــان ذلــك غــري الزم مــن حيــث املبنــى, فلــيكن هــذا منــك عــىل 
  .ذكر

 ومما تقدم يتبني لقرائنـا دجـل ذاك الـسقاف, أو أولئـك الـذين يؤلفـون لـه
رتون باســمه; حــني يكــذبون أو يكــذب عــىل أهــل العلــم والــسنة أحيــاء ويتــس

فإنه : ًن فيهم إال وال ذمة, وال سيام شيخ اإلسالم ابن تيميةال يرقبو ًوأمواتا
ــــه  لفــــساد عقيدتــــه, وجهلــــه وقلــــة فهمــــه ال يتــــورع عــــن التــــرصيح ورميــــه بأن

مـن األباطيـل التـي تـدل عـىل أنـه مـستكرب معانـد للحـق  جمسم, وبغـري ذلـك
ًالتي يؤلفوهنا وينرشوهنا له تباعا مشحونة بالبهت  اجليل الناصع, فرسائله

ًاحلقائق; بحيث أهنا لو مجعت لكانت جملدا  فرتاء واألكاذيب وقلبواال
 يف )١٤١٤(هـذه الـسنة  يف رسالته التـي نـرشها ًكبريا بل جملدات,فها هي

 −  عـىل صـغرها وحقارهتـا − احلـوايل طافحـة  الرد عىل األخ الفاضل سفر
الــــــــذين ينبــــــــزهم بلقــــــــب  بــــــــاملني والتــــــــضليل واالفــــــــرتاء عــــــــىل الــــــــسلفيني
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شــــــيخ  , وعــــــىل]خاصــــــة[وعــــــىل األخ الفاضــــــل بــــــصورة ) ! املتمــــــسلفني(

  .اإلسالم بصورة أخص
ّ اآلن الرد عليه, فإن الوقـت أضـيق وأعـز مـن ذلـك, وإنـام وليس غريض

ـــقُمناســـبة هـــذا احلـــديث أن أبأردت  ًم إىل القــــراء مـــثال واحـــدا مـــن مئــــات ِّدَ ً
واننـــا افرتاءاتـــه وأكاذيبـــه تقليبـــه للحقـــائق, التـــي تـــشبه مـــا يفعلـــه اليهـــود بإخ

الغايـــة تـــربر : (الفلـــسطينيني اليـــوم الـــذين نطلقـــون مـــن قاعـــدهتم الـــصهيونية
األمر الذي يؤكد للقراء نـه ال خيـشى اهللا, وال يـستحي مـن عبـاد ) ! الوسيلة

َّاهللا, وإال ملـا جتــرأ عــىل االفــرتاء علــيهم, اهللا عز وجل يقـول  ــ َ َ َّ ــ َ﴿@ðŠflnÐflí@bflàŞãg
ŽäčßžûŽí@bÛ@flåíč̂ Ûa@fllč̂ ØÛačéÜÛa@čpbflífči@flæì﴾.  

لقــد نــسب إىل شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة عــدة أقــوال هــو منهــا بــراء بــراءة 
!! , بـــل هـــو يقـــول بخالفهـــا ]علـــيهام الـــسالم[مـــن دم ابـــن يعقـــوب  الـــذئب

مقدمــة رســالته  يف ان فريــة واحــدة مــن تلــك الفريــات, فقــالبيــوهيمنــا اآلن 
  : فرياتعد أن نسب إليه عدةب) ٣ −  ٢ص (املشار إليها 

 هـــو جلوســـه ص الـــذي وعـــدنا بـــه نبينـــا إن املقـــام املحمـــود: ويقـــول"
ملتبقيــة, واملقــدرة عنــد هــذه الطائفــة املــساحة ا يف لعــرشابجنــب اهللا عــىل 

  :احلاشية قال يف ."من الرتهات وغري ذلك!!! بأربع أصابع 
 لتلميــذه "بــدائع الفوائــد"وكتــاب ) ١/٢٦٠(!) ("منهــاج ســنته"انظــر "
  .") ٤٠ −  ٤/٣٩(وزية قيم اجل ابن

 وإحالته فيام نسبه إىل الشيخ مما يزيـد القـراء قناعـة بدجلـه, وأنـه يتعمـد
تـــــشاهبت ﴿الكـــــذب واالفـــــرتاء عليـــــه, وأنـــــه ال يبـــــايل بقرائـــــه إذا اكتـــــشفوا 
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ًوهـــذا نـــص كالمـــه رمحـــه اهللا منقـــوال بطريقـــة التـــصوير, ليكـــون  ,﴾قلـــوهبم
فضل عن العرش من ُوله إنه يوأما ق" :ك اإلفك املبنيذلالقراء عىل يقني ل

ًال أعــرف قــائال لــه وال نــاقال كــل جانــب أربــع أصــابع فهــذا  يف  ولكــن روى,ً
ديث عبـــد اهللا بـــن خليفـــة أنـــه مـــا يفـــضل مـــن العـــرش أربـــع  ِح ِ ـــ صـــابع يـــروى أَ

 واحلديث قد طعن فيه غري واحـد مـن املحـدثني , ويروى باإلثبات,يبالنف
 ولفـظ , ذكر له شـواهد وقـواه ومن الناس من,ابن اجلوزيوكاإلسامعييل 

 كقــول النبــي ي فــإن مثــل هـذا اللفــظ رد لعمــوم النفــ, ال يــرد عليــه يشءيالنفـ
 أو , أو قاعــــد,ائمقــــ إال وملــــك ,الــــسامء موضــــع أربــــع أصـــابع يف مـــا«:ص
الـسامء قـدر  يف مـا : ومنـه قـول العـرب,أي ما فيها موضـع » أو ساجد,راكع

 , كــام يقــدر بالــذراع,حات ذلــك ألن الكــف يقــدر بــه املمــسو,ًكــف ســحابا
 فــصار هــذا ,ن أعــضائه كفــهمــوأصــغر املمــسوحات التــي يقــدرها اإلنــسان 

 فإذا قيل إنه ما يفضل من العرش أربع أصـابع كـان ملعنـى , ألقل يشءًمثال
 , واملقــصود هنــا بيــان أن اهللا أعظــم وأكــرب مــن العــرش,مــا يفــضل منــه يشء

 وإن ,ه فلــيس علينــا منــه قالــص  مل يكــن النبــي ,ومــن املعلــوم أن احلــديث
 مل يكــن ي وإن كــان قالــه بــالنف,كــان قــد قالــه فلــم جيمــع بــني النفــي اإلثبــات

 كـام ,صـوهلمأ والـذين قـالوه باإلثبـات ذكـروا فيـه مـا يناسـب ,قاله باإلثبـات
 ال ًا أو بـــاطالــ فهــذا وأمثالــه ســـواء كــان حق,غــري هـــذا املوضــع يف قــد بــسط
ً ألنـه بتقـدير أن يكـون بـاطال لـيس ,مذهب هـل الـسنة وال يـرضهم يف يقدح

 وإذا , رواه بعــض النــاس, بــل غايتــه أنــه قــد قالتــه طائفــة,هــو قــول مجــاعتهم
ً فــإن كثــريا مــن , كــام يــردون غــري ذلــك,ًكــان بــاطال رده مجهــور أهــل الــسنة

 , فــام يكــون هــذا ضــار لــدين املــسلمني,ًملــسلمني يقــول كثــريا مــن الباطــلا
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 مــا يعــرف مثــل هــذا فيــه لــو كــان قــد قالــه ويف أقــوال اإلماميــة مــن ملنكــرات
  .IQH»بعض أهل السنة

! هــذا كــالم الــشيخ رمحــه اهللا, فــأين فيــه مــا عــزاه الــسقاف وأعوانــه إليــه?
ــــان عظــــيم  ــــه اخلــــالف.بحانــــك هــــذا هبت ــــه حكايت ــــل في صــــحة حــــديث  يف ب

ًاألصـــابع, عـــدم جزمـــه هـــو بـــصحته, وإن كـــان هـــذا مـــستغربا منـــه, ألن علتـــه 
   –نته هناكَّكام كنت بي− اجلهالة والعنعنة 

  :مة حق ال بد يل منهاكل: ًوختاما
   كـام بينـه − ًإذا كان حقـا أن اهللا تعـاىل أعظـم مـن العـرش, ومـن كـل يشء 

ً, فيكـون اعتقـاد أن اهللا جيلـس حممـدا معـه عـىل − شيخ اإلسالم فيام تقـدم  ُ
  .ًالعرش باطال بداهة

ن العــرش وأمــا إجالســه عــىل العــرش دون املعيــة, فهــو ممكــن جــائز أل
 كــام جــاء − خلــق مــن خلــق اهللا, فــسواء أجلــسه عليــه, أو عــىل منــرب مــن نــور 

 ال فــــــــرق بــــــــني − اهللا, ويف املقــــــــسطني العــــــــادلني  يف املتحــــــــابني يف ذلــــــــك
األمـــــرين, لكـــــن ال نـــــرى القـــــول بـــــاإلجالس عـــــىل العـــــرش; لعـــــدم ثبـــــوت 
 − احلديث به, وإن حكاه ابن القيم عن مجع كام تقدمت اإلشارة إىل ذلك

  .اهللا سبحانه وتعاىل أعلم و.
  ).١٠٤٩- ١٣/٢/١٠٤٣"(الضعيفة"

                                                 
 ."الضعيفة":األصل يف ًانظره مصورا) ١(
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z١٩xאאאص 
  ]:قال اإلمام[

   أن املقـــام املحمـــود هـــو الـــشفاعة العامـــة اخلاصـــة "الـــصحاح" يف تثبـــ
  .ص بنبينا
  .)١٨٣ص"(خمتصر العلو"
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z٢٠xא 
אאא 

 ]:صقال رسول اهللا [
 وفـضل ,الكريس إال كحلقـة ملقـاة بـأرض فـالة يف ما السموات السبع«

  .»العرش عىل الكريس كفضل تلك الفالة عىل تلك احللقة
  ]:قال اإلمام[

paëbàÛa@éîŠ×@Éë@@@﴿: احلديث خرج خمرج التفسري لقولـه تعـاىل
‰þaë﴾عـد العـرش, كون الكريس أعظـم املخلوقـات ب يف  وهو رصيح

ففيــه رد عــىل مــن يتأولــه بمعنــى  . معنويــاًوأنــه جــرم قــائم بنفــسه ولــيس شــيئا
ومـــا روي عـــن ابـــن , بعـــض التفاســـري يف امللـــك وســـعة الـــسلطان, كـــام جـــاء

 ألنـــه مـــن روايـــة جعفـــر بـــن أيب ;يـــصح إســـناده إليـــه عبـــاس أنـــه العلـــم, فـــال
  .رواه ابن جرير.املغرية عن سعيد بن جبري عنه

  .ابن جبري  يف ابن أيب املغرية ليس بالقوي: هقال ابن مند
بعـض  يف صفة الكريس غـري هـذا احلـديث, كـام يف و اعلم أنه ال يصح

 كــأطيط الرحــل اجلديــد, وأنــه ًوأن لــه أطيطــا, الروايــات أنــه موضــع القــدمني
الـصخرة التـي  يف حيمله أربعة أمـالك, لكـل ملـك أربعـة وجـوه, وأقـدامهم

 ص عــن النبــي ً فهــذا كلــه ال يــصح مرفوعــاإلــخ...حتــت األرض الــسابعة 



@@•‹ÉÜa@lbnØ 
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 من بعض, وقد خرجت بعضها فيام علقنـاه عـىل كتـاب ًوبعضه أشد ضعفا
 ملحقــا " مــا دل عليــه القــرآن ممــا يعــضد اهليئــة اجلديــدة القويمــة الربهــان "

  . طبع املكتب اإلسالمي ,بآخره
  ).٢٢٦، ١/١/٢٢٣("الصحيحة"
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z٢١xאصאא؟ 
 . رأى العرش أو الكريسص هل ثبت أن الرسول :سؤال

  .حديث يف  ال ما− : اجلواب
  )٠٠: ٠٤: ٦/١٢" ( اهلدى والنور"
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 ٤٥ 

z٢٢xW 
Aא،א@؟ 

 هـــل هـــو )١(»وقـــد نـــصب كرســـيه لفـــصل القـــضاء«»بالنـــسبة للحـــديث قـــد جـــاء اهللا : ســـؤال
 صحيح?
بعض األحاديـث لكـن احلقيقـة أنـا مـا أستحـرض اآلن  يف  هذا جاء:يخالش

ًإذا كـــان ذلـــك مـــن األحاديـــث الثابتـــة عـــن الرســـول عليـــه الـــسالم, إذا مـــا فيـــه 
  .عندي جواب واضح اآلن

  )٠٠: ٠١: ٠٩/ ١٤٠" (اهلدى والنور"

                                                 
» ..يوم يضع امللك كرسـيه, فيأخـذ للمظلـوم مـن الظـامل... «:  لعل السائل أراد احلديث الذي فيه)١(

 ).٥٨٢رقم ("ظالل اجلنة" يف وقد صححه األلباين
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א 
  ٢....................................................................................................آتاب العرش

  ٣..........................وصف العرش على ما جاءت به النصوص في  وجوب التوقف باب] ١[

  ٤...............................باب ذآر بعض أوصاف العرش والكرسي والردعلى من تأولهما] ٢[

  ٦.................................................................باب العرش فوق المخلوقات جميعها] ٣[

  ٧................................................﴾َوَآاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء﴿: عالىباب تفسير قوله ت] ٤[

  ٩................................................باب هل عرش الرحمن فوق الماء أو فوق الجنة؟] ٥[

  ١١....................................................حديث مرفوع؟ أطيط العرش في هل ثبت باب] ٦[

  ١٢..................................................................................................باب منه] ٧[

  ١٣............................................صفاته سبحانه في باب بيان أنه ليس لألطيط مدخل] ٨[

  ١٦.................................................................باب استغناء اهللا تعالى عن العرش] ٩[

  ١٨...............................................باب هل يلزم من نزوله تعالى خلو العرش منه؟] ١٠[

  ١٩.........................................يوصف اهللا تعالى بأنه مستقر على العرش؟باب هل ] ١١[

  ٢٠...........................باب هل هناك دليل ينفي أو يثبت مماسَّة الرب عز وجل لعرشه؟] ١٢[

  ٢٢..............................................باب هل يوصف اهللا تعالى بالقعود على العرش؟] ١٣[
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  ٢٤.....................ل يقعد اهللا تعالى على  العرش فيفضل منه مقدار أربع أصابع؟باب ه] ١٤[

وبيان متى يكون لآلثار  "العرش مطوق بحية،  والوحي ينزل بالسالسل"باب هل صح أن ] ١٥[

  ٢٦...............................................العقيدة حكم الرفع؟ في الموقوفة على الصحابة

  ٣٠.................................. على العرش؟صهل المقام المحمود هو قعود النبي باب ] ١٦[

  ٣٣...............................................................................................باب منه] ١٧[

  ٣٥...................................................باب منه ودفع تهمة التجسيم عن أهل السنة] ١٨[

  ٤١...................................................صباب بيان المراد بالمقام المحمود للنبي ] ١٩[

  ٤٢.........................باب الكرسي أعظم  المخلوقات بعد العرش والرد على من يتأوله] ٢٠[

  ٤٤..................................... رأى العرش أو الكرسي؟صباب هل ثبت أن الرسول ] ٢١[

  ٤٥...................؟»قضاءقد جاء اهللا، وقد نصب آرسيه لفصل ال«: باب هل صح حديث] ٢٢[

  ٤٦.......................................................................................................الفهرس

  


